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20 let Schenk Stahl GmbH

Specialista na obzvlášť
vysoké teploty

Schenk Stahl patří
se zásobami více
než 250 t trubek
v asi 800 rozměrech
k obchodníkům se
sklady vybavenými
nejširším sortimen�
tem na světě.
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Dnešní Schenk Stahl
GmbH založili Pe�
ter a Radmila

Schenkovi v roce 1986
jako obchodní podnik s
výrobky z korozivzdor�
ných a žáruvzdorných
ocelí s hlavním sídlem ve
Vídni. Jen o několik let
později, v roce 1989, bylo
rozhodnuto o otevření
skladu v Düsseldorfu�
Heerdtu.

Vznikla tak možnost, jak
bylo nyní v rozhovoru s
Focus Nßrßz oznámeno,
svůj dodavatelský pro�
gram ještě více zaměřit na
zákazníky. Od té doby se
Schenk Stahl snaží přiz�
působovat svoje zásoby
požadavkům trhu. Aby

Experti na žáruvzdorné trubky jsou vzácní. Jeden, který se v tomto segmentu trhu
vyzná a který se na něm etabloval, je z Vídně pocházející Peter Schenk. Více než
čtyřicet let se jeho pracovní život točí kolem trubek z korozivzdorných ocelí,
především kolem takových, které odolávají obzvlášť vysokým teplotám. Schenk
Stahl slaví v tomto roce 20 let svojí existence a podnik tím chce podtrhnout, že
patří k nejvýznamnějším obchodníkům v „žáruvzdorné“ oblasti.

bylo možné zahájený pro�
gram s potřebnou hloub�
kou výrobků prosadit, Pe�
ter Schenk v polovině
devadesátých let rozhodl,
že se bude specializovat
na trhu vysoce žáruvz�
dorných bezešvých i sva�
řovaných trubek.

O reklamu a marketing
podniku se již několik let
stará syn Frederic
Schenk, a to především o
přítomnost na veletrzích a
o jeho formování. To zahr�
nuje kromě jiného opti�
malizaci prodejních struk�
tur a otvírání nových od�
bytových trhů.

Dnes má Schenk Stahl
osm zaměstnanců, kteří
jsou velmi motivovaní a
svému podniku dávají for�

mu výkonného partnera,
především rychlým a ve
vyhovujících termínech
vyřizováním zakázek. O
vedení  se vedle Petera a
Frederica Schenka stará i
prokurista Ingo Mohr.

S více než 250 tunami
trubek v asi 800 rozmě�
rech na skladě patří Schenk
k nejlépe orientovaným
obchodníkům na světě.
Kromě toho umí velmi
rychle a v termínech vyři�
zovat zakázky.

Sortiment podniku Schenk
Stahl GmbH zahrnuje
trubky z feritických i aus�
tenitických ocelí v oblasti
rozměrů od 6,0 do 406,4
mm.

� 1.4762 TP 446

� 1.4749 TP 446

� 1.4742 TP 430

� 1.4724 TP 405

Dobrých
250 t na skladě



Rodina Schenk
(z leva doprava:
Peter, Radmila a syn
Frederic Schenkovi)
a Aneta Bugiel
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� 1.4720 TP 409

� 1.4713

� 1.4845 TP 310

� 1.4841 TP 314

� 1.4828 TP 309

� 1.4864 TP 330

� 1.4878 TP 321

� 1.4876 Alloy 800

� 2.4816 Alloy 600

� 2.4851 Alloy 601

Zdůraznit je třeba poho�
tovost a flexibilitu a neu�
stálé přizpůsobování po�
třebám trhu a požadav�
kům zákazníků. Naposle�
dy byly do dodávaného
sortimentu například za�
řazeny slitiny na bázi niklu
a speciální Alloy 800 ve
standardních rozměrech i
v mezirozměrech.

Oblasti použití těchto ma�
teriálů jsou v celé řadě
oborů. Používají se při te�
plotách 550 až 1.200°C,
a to

� v průmyslu drátu
jako žíhací trubky,

� jako hořákové trys�
ky na vytápění pecí,

� ve stavbě pecí, na�
příklad jako žhavící
a muflové trubky,

� v předehřívačích

vzduchu a v reku�
perátorech,

� ve výrobě oceli, ve
vysokých pecích, v
tavících hutích a v
aglomeračních za�
řízeních,

� v petrochemii jako
crack�trubky a pig�
taily,

� v chemickém prů�
myslu na vysokote�
plotní pochody,

� jako ochranné
trubky pyrometrů,

� v elektrárnách jako
ofukovače kotlů a
sálavé trubky,

� ve válcovnách jako
pecní trubky a skluz�
nice,

� ve výrobě přístrojů

jako trubky výmění�
ků tepla při vyso�
kých teplotách, v
měřící a regulační
technice a

� jako trubky na top�
ná potrubí.

Skladovací filozofie pod�
niku zaručuje zásobování
i speciálními mezirozměry
a dodávky na zvláštní
přání zákazníků. To platí
na příklad pro žhavící
trubky průmyslu drátu,

které jsou na skladě v dél�
kách až 13 m.

Žádná minimální objedná�
vaná množství v podniku
Schenk neexistují a díky
dobrým kontaktům k

Podíl
exportu roste

podnikům a k výrobcům
trub je možné realizovat i
ta nejmenší množství. To
platí jak pro materiál, tak
pro mimořádné rozměry.
Na to je tam v každém
okamžiku k dispozici tým
kolem Petera Schenka s
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příslušným poradenstvím
ve věci trubek. V Německu
je technika zpracování da�
lekosáhle standardizová�
na, v zahraničí je naopak
zase velká potřeba infor�
mací a zde je podnik scho�
pen v široké míře vyhovět.

Trubky se do celého světa
dodávají z domu Schenk
Stahl, a to především do
východní Evropy. Zde se
trh v posledních letech
stále více rozšiřuje, říká,
Frederic Schenk. Trubky
Schenk se ale dodávají i
do západoevropského
zahraničí. „Specializace v
této oblasti výrobků a
rychlé a termínově spo�
lehlivé vyřizování zakázek
je ze strany našich zákaz�
níků velmi oceňováno.
Máme také kmenové zá�
kazníky ze zámoří“, říká
dále. V celkovém shrnutí
dosahuje podíl exportu na
celkových dodávkách
zhruba 40 %, a ten se us�
kutečňuje výhradně z Düs�
seldorfu.

Schenk Stahl pěstuje kon�
takty k zákazníkům a to v
podstatě na spíše stabil�
ním trhu � konjunkturální
výkyvy zde bývají výjimkou.
V neposlední řadě bylo i z
tohoto důvodu v uply�
nulých dvaceti letech mož�
né, aby se Schenk Stahl
etabloval v inovativní
branži jako přední  pod�
nik. Pro vedení podniku je
při tom důležité, aby si
zásoby ve skladech sám
financoval a  aby nemusel
používat žádné cizí pení�
ze. „Stav materiálu jsme v
poslední době neustále

Velmi stabilní trh

zvyšovali � vždy ve pros�
pěch zákazníků, aby bylo
možné splňovat veškeré
požadavky“, dodává Peter
Schenk.
Protože poptávka konti�

nuálně roste,  a aby mohly
být výrobky dodávány z
jedné ruky, doplnil podnik
svůj dodávaný sortiment o
následující produkty: ty�
čové oceli, plechy, fitinky,

příruby, odstředivě lité
odlitky a profily. Protože
ze zařazování dalšího
dodávaného sortimentu
do programu podniku
rezultuje potřeba místa,
plánuje Schenk Stahl do
budoucna větší investi�
ce.


